Wat kunt u van de mentor verwachten?
Klas 1 tot en met 3
De mentor ondersteunt de leerlingen bij het keuzeproces. Hij wordt hierbij geholpen door de
decanen.
De mentor houdt samen met de leerlingen zicht op de resultaten. In leerjaar 1 en 2 neemt hij contact
met u op als er reden tot zorg is. In leerjaar 3 proberen we de leerlingen te leren om ook zelf
verantwoordelijkheid te dragen
De mentor begeleidt het groepsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Als
er naar zijn mening reden tot zorg is, zal hij contact met u opnemen.
Bij leerlingen voor wie is aangegeven dat ze speciale aandacht nodig hebben, wordt de mentor
ondersteund door de gedragsspecialist van het betreffende team en/of de zorg coördinator.
Minstens één keer per periode stuurt de mentor u een algemene Email over het reilen en zeilen van
de groep.
Uw eerste aanspreekpunt in de school is de mentor. Heeft u zorgen, dan kunt u altijd contact
opnemen door een Email te sturen of de school te bellen. Als de mentor het niet helemaal zelf kan
oplossen, zoekt hij contact met een collega die hem helpt.

Klas 4 tot en met 6
De mentor ondersteunt de leerlingen bij het keuzeproces. Hij wordt hierbij geholpen door de
decanen. De leerlingen worden gestimuleerd om zelf actie te ondernemen: open dagen bezoeken,
etc.
De mentor houdt samen met de leerlingen zicht op de resultaten. Van de leerlingen wordt verwacht
dat ze hier thuis over communiceren en dat ze zelf actie ondernemen. Ze worden hierin wel
geholpen door de mentor. In extreme gevallen neemt de mentor contact met u op.
De mentor begeleidt het groepsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Als
er naar zijn mening reden tot zorg is, gaat hij met de groep of de leerling in gesprek. Ook hier wordt
in eerste instantie een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. In
extreme gevallen neemt de mentor contact met u op.
Bij leerlingen voor wie is aangegeven dat ze speciale aandacht nodig hebben, wordt de mentor
ondersteund door de gedragsspecialist van het betreffende team en/of de zorg coördinator.
Minstens één keer per periode stuurt de mentor u een algemene Email over het reilen en zeilen van
de groep.
Uw eerste aanspreekpunt in de school is de mentor. Heeft u zorgen, dan kunt u altijd contact
opnemen door een Email te sturen of de school te bellen. Als de mentor het niet helemaal zelf kan
oplossen, zoekt hij contact met een collega die hem helpt.

